СТОЛИЧНА ОБЩИНА
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ИЗХ. РЕГ. №

ДО Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
На рег. № СОА21-ВК08-18989/23.12.2021 г.
Относно: Откриване на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово хранене на ученици
в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията на район “Подуяне”-СО, чрез
отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост

СТАНОВИЩЕ
ОТ
МИРОСЛАВ БОРШОШ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с доклад рег. № СОА21-ВК08-18989/23.12.2021 г. от г-жа Ева Митова, кмет на район
„Подуяне“ относно откриване на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово хранене
на ученици в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ чрез отдаване под наем на общински нежилищен имот –
Електронен документ, подписан с КЕП. До адресата се изпраща чрез АИССОС/СЕОС/ССЕВ.

публична общинска собственост Ви уведомявам, че считаме предложението за провеждане на конкурса
за целесъобразно и го подкрепяме.
Осигуряването на столово хранене е необходимо за учениците от 1-4 клас, които се обучават при
целодневна организация на учебния ден, като могат да се възползват и останалите ученици в училището.
С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласувал чрез АИССО: Мария Минчева- директор на дирекция „Образование“, 06.01.2022 г.
Изготвил чрез АИССО: Нели Манчева- главен експерт в дирекция „Образование“, 06.01.2022 г.

Електронен документ, подписан с КЕП. До адресата се изпраща чрез АИССОС/СЕОС/ССЕВ.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН “ПОДУЯНЕ”
п.к.1517, гр.София, ул.Плакалница № 51, телефон 81 46+100, факс 847 18 71
http://www.poduiane.info/, e-mail: raion@poduiane.info

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
ОТ
ЕВА МИТОВА – КМЕТ НА РАЙОН “ПОДУЯНЕ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Провеждане на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово
хранене на ученици в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията
на район “Подуяне”-СО.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
Във връзка с изтичането на договор за отдаване под наем на обект за осъществяване на
ученическо столово хранене, представляващ части от имот – публична общинска собственост
в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията на Район „Подуяне“,
ПРЕДЛАГАМ,
на основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за
общинската собственост, в съответствие с разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и ал. 4, във вр. с чл.1,
т.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, и чл. 2,
ал. 1, във вр. с чл. 3, ал. 1 - ал. 3 от Наредбата за организиране на ученическо столово и
бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, да бъде
проведен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост за
срок от 5 /пет/ години, за описания по-долу обект:
ОБЕКТ, предмет на конкурса
Помещения с площ 307,00 м2 – публична общинска собственост, представляващи част от
полуподземния етаж /ученически стол/ в училищната сграда на 95 СУ „Проф. Ив.
Шишманов”, с идентификатор 68134.606.398.1, с адрес: гр. София, жк „Хаджи Димитър”,
ул. „Ангел войвода” № 66, АпОС № 0401 от 16.08.2019г.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще
бъде използван за осъществяване на ученическо столово хранене.
Определената месечна наемна цена – преференциална за обекта, съгласно чл. 28, ал. 2, вр.
чл.16 и чл.14, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична
община и съобразена с чл.7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо столово и
бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, е в размер на
168,85 лв. без ДДС или 202,62 лв. с вкл. ДДС месечен наем.
Докладът с проект на решение се подписват с електронни подписи и се издават в 4 (четири) екземпляра – 1 (един) за класиране в УА без
приложенията; 2 (два) за адресата, заедно с приложените документи в един екземпляр като прикачени файлове и 1 (един) за образуване
на конкурсна процедура в отдел „УОСЖФРКТД“. Изпраща се в машинночетим формат с придружително писмо по СЕОС.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Копие от вписан АпОС № 0401 от 16.08.2019г.;
2.Становище на Директора на 95 СУ „Проф. Ив. Шишманов“;
3.Копие от скица;
4.Таблица за начина, по който е определен месечния наем;
5.Проект за решение на СОС.
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Съгласувал гл. юрисконсулт на район „Подуяне”:
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Докладът с проект на решение се подписват с електронни подписи и се издават в 4 (четири) екземпляра – 1 (един) за класиране в УА без
приложенията; 2 (два) за адресата, заедно с приложените документи в един екземпляр като прикачени файлове и 1 (един) за образуване
на конкурсна процедура в отдел „УОСЖФРКТД“. Изпраща се в машинночетим формат с придружително писмо по СЕОС.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,
http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е № _____
на Столичен общински съвет
от ________ 20__ година

ОТНОСНО: Откриване на конкурсна процедура за организиране на ученическо столово
хранене на ученици в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на територията
на район “Подуяне”-СО, чрез отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична
общинска собственост
На основание чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от
Наредбата за общинската собственост, в съответствие с разпоредбите на чл. 30, ал. 1 и ал. 4 ,
във вр. с чл.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на
СОС, и чл.2, ал. 1, във вр. с чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за организиране на
ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична
община и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава съгласие за откриване на конкурсна процедура за организиране на ученическо
столово хранене на ученици в 95 СУ „Проф. Иван Шишманов“ - общинско училище на
територията на район “Подуяне”-СО, чрез отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на
следният общински нежилищен имот – публична общинска собственост:
ОБЕКТ, предмет на конкурсната процедура:
Помещения с площ 307,00 м2 – публична общинска собственост, представляващи част от
полуподземния етаж /ученически стол/ в училищната сграда на 95 СУ „Проф. Ив.
Шишманов”, с идентификатор 68134.606.398.1, с адрес: гр. София, жк „Хаджи Димитър”,
ул. „Ангел войвода” № 66, АпОС № 0401 от 16.08.2019г.
Специфично конкурсно условие за обекта, което не може да бъде променяно: обектът ще
бъде използван за осъществяване на ученическо столово хранене.
Определената месечна наемна цена – преференциална за обекта, съгласно чл. 28, ал. 2, във
вр. с чл. 16 и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на
Столична община и съгласно с чл.7, ал. 1 от Наредбата за организиране на ученическо
столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, е
в размер на 168,85 лв. без ДДС или 202,62 лв. с вкл. ДДС месечен наем.

2. Във връзка с т.1, възлага на Кмета на Столична община да издаде заповед на основание
чл.3, ал. 3, във вр. с чл. 3, ал. 6 от Наредбата за организиране на ученическо столово и
бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община, с която да
възложи на Кмета на район „Подуяне“-СО да утвърди конкурсна документация, да проведе
публично оповестен конкурс и да сключи съвместно с директора на училището договор със
спечелилия конкурса участник.
Настоящото решение е прието на __ заседание на Столичния общински съвет, проведено на
_______ 202…г., Протокол № ____ от _____ 202…г. точка ___ от дневния ред, по доклад
№___________/_____2021г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински
съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:______________________________
/ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/
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Гл.юрисконсулт на СО – район „Подуяне:
/СТАНИСЛАВА СТОЯНОВА/

